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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8-10, тел. 932 10 13, факс 988 87 82 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ТПрГ - 9 
от 10. 02. 2004 г. 

 
 

ДКЕР на заседание, проведено на 10. 02. 2004 г., и след преценка на 
изложените в доклад с вх. №ДК-24/09. 02. 2004 г. на председателя на комисия за 
провеждане на търг за определяне на инвеститор за изграждане на нова 
газоразпределителна мрежа на територията на регион “Мизия” относно 
резултатите от провеждане на търга, оценка на представените от заявителите 
предложения и определяне на кандидата, спечелил търга, обстоятелства и факти и 
направените предложения, установи следното: 
 
 Заявления за участие в търга за определяне на инвеститор за изграждане на нова 
газоразпределителна мрежа на територията на регион “Мизия” са подадени от следните 
кандидати: 

- “Черноморска технологична компания” АД (ЧТК); 
- “Технотерм инженеринг” ООД; 
- “Плевенгаз” ЕАД.  

 
 Заявленията за участие в търга и приложенията към тях са подадени в 
определения от ДКЕР срок. Предложенията на кандидатите са изготвени съгласно 
изискванията на тръжната документация, приета с решение на ДКЕР №ТПрГ-
2/03.06.2003 г. 
 
 Класирането на кандидатите се извърши на основа на критериите, посочени в 
раздел ІХ от тръжната документация.  

 
І. Относно критериите за оценка на кандидата – т. 1: 

 
По т. 1.1. - Финансови възможности на кандидата: 
При оценката на този критерий са взети предвид следните елементи: 
- финансово състояние на кандидатите за периода 2000 – 2002 г.; 
- финансово осигуряване на проектите. 
 
Относно финансовото състояние на кандидатите за периода 2000 – 2002 г.: 
 
От приложените към заявлението финансови отчети на “ЧТК” АД за 2000, 2001 

и 2002 г. е видно, че дружеството като цяло през годините подобрява финансовите си 
показатели. “ЧТК” АД приключва 2000 г. и 2001 г. със загуба в размер на 89 хил. лв. и 
73 хил. лв., а 2002 г. с печалба в размер на 6 хил. лв. През периода приходите от 
продажби на стоки се увеличават, като причина за това е включването на нови 
потребители към газоразпределителната мрежа и увеличаване потреблението на вече 
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съществуващите. Кандидатът не изпитва затруднения при обслужване на задълженията 
си.  

“Технотерм инженеринг” ООД е приключило финансовите 2000, 2001 и 2002 г. 
на печалба. Дружеството увеличава собствения си капитал през годините. Финансовият 
риск на кандидата е нисък и има висока финансова независимост. Годишният финансов 
отчет за 2002 г. е заверен с резерви от експерт-счетоводителя, поради закъсняла покана 
на дружеството за извършване на одит и недостатъчното доказателства за верността на 
посочените в счетоводния баланс суми. 

 
От приложените към заявлението финансови отчети за 2000, 2001 и 2002 г. на 

“Плевенгаз” ЕАД е видно, че дружеството приключва и трите години на загуба и е в 
процес на декапитализация. Кандидатът изпитва затруднения при обслужване на 
задълженията си. Финансовите показатели на дружеството се влошават. 

 
Относно финансовото осигуряване на проектите:  
 
“ЧТК” АД предвижда инвестиции за изграждане на газоразпределителна мрежа 

на територията на регион “Мизия” в размер на 75 400 хил. лв., които ще осигури чрез: 
- увеличение на собствения капитал в размер на 7 000 хил. лв., като 

средствата ще бъдат осигурени от АМГА, за което има решение, взето с Протокол №67 
от 20. 10. 2003 г. от заседание на Управителния съвет на АМГА; 

- дългосрочен банков кредит в размер на 17 600 хил. лв. Като 
доказателство за гарантиране на кредита “ЧТК” АД е представило писмо от “Булбанк” 
АД, в което е изразена готовност за отпускане на кредит размер на 22 000 хил. евро, при 
условие, че кандидатът спечели търга. Гарант по кредита ще бъде АМГА; 

- реинвестирани парични средства в размер на 50 800 хил. лв. Предвижда 
се реинвестициите да започнат през 7-та година. Като доказателство за това е представен 
прогнозен паричен поток за 20-годишен период. 

От горното е видно, че “ЧТК” АД е представило доказателства, за това, че може 
да осигури средства за изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на 
региона. 

 
“Технотерм инженеринг” ООД предвижда финансирането на проекта да се 

осъществи посредством: 
- 5 000 хил. лв. - увеличение на собствения капитал. Като доказателство за 

това кандидатът е представил декларация от управителите на дружеството, в която 
декларират, че кандидатът ще инвестира собствени средства чрез увеличение на 
дяловия капитал на дружеството в размер на 5 000 хил. лв. в случай на спечелване на 
търга, като 49% от капитала ще се предостави от италианската компания Grruppo 
Societa Gas Rimini S. p. A.;  

- 23 200 хил. лв. - дългосрочен банков кредит. Като доказателство за това 
кандидатът е представил декларация от управителите на дружеството, в която 
декларират, че италианската компания Grruppo Societa Gas Rimini S. p. A. ще осигури 
източници за финансиране чрез привличане на банков капитал в размер на 23 200 000 
лева, като в случай на необходимост ще издава допълнителни гаранции за това; 

- 42 000 хил. лв. - реинвестирани парични средства, наличието на които е 
видно в представения прогнозен паричен поток. 

Видно от гореизложеното, “Технотерм инженеринг” ООД не е представило 
достатъчно доказателства за привличането на банков кредит, тъй като няма 
потвърждение от страна на кредитна институция. Няма потвърждение от страна на 
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италианската компания Grruppo Societa Gas Rimini S. p. A., че ще осигури средствата за 
увеличение на собствения капитал на заявителя. 

 
“Плевенгаз” ЕАД предвижда финансирането на проекта да се осъществи 

посредством: 
- 25 500 хил. лв. - увеличение на собствения капитал, като средствата ще се 

осигурят от едноличния собственик на капитала “Овергаз Инк.” АД; 
- 27 000 хил. лв. - дългосрочно кредитиране. Размерът на предвидения от 

заявителя кредит не покрива сумата от 32 173 хил. лв. усвоен кредит, посочена в 
прогнозния паричен поток, който е част финансовата част на предложението.  
Заявителят предвижда средствата в размер на 27 000 хил. лв. да бъдат осигурени чрез 
банков кредит и/или договор за финансов лизинг. Като доказателство за това е 
представена банкова референция, издадена от “ОББ” АД, София. В последната е 
изразено намерението на банката, която би могла да вземе евентуално бъдещо участие в 
кредитирането на проекта, след разглеждане на същия съгласно вътрешните правила на 
банката и учредяване на необходимите обезпечения. В документа не се поемат 
конкретни задължения от страна на финансовата институция и не е посочена сумата на 
евентуалния кредит;  

-25 228 хил. лв. - реинвестирани парични средства, осигуряването на 
които се доказва от представения прогнозен паричен поток. 

От изложеното следва, че “Плевенгаз” ЕАД не е представило достатъчно 
доказателства за дългосрочно кредитиране, тъй като няма потвърждение от страна на 
кредитна институция. Не са налице доказателства, че “Овергаз Инк.” ще осигури 
средствата за увеличение на собствения капитал на заявителя. 

 
От гореизложеното следва, че само “ЧТК” АД е представило доказателства, от 

които може да се направи извод, че същото притежава възможности за осигуряване на 
средства за изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на региона. 

 
По т. 1.2. Опит на кандидата в изграждането и експлоатацията на 

газоразпределителни мрежи: 
 

 “ЧТК” АД притежава 10-годишен опит в разпределението на природен газ и има 
издадени лицензии за територията на две общини (Търговище и Добрич). Заявителят е 
проектирал, изградил и експлоатира газоразпределителни мрежи с обща дължина 68 335 
м., които захранват с природен газ 37 промишлени, 127 обществено-административни и 
търговски обекти и 198 домакинства. Освен за посочените територии “ЧТК” АД е 
извършило предпроектни проучвания в гр. Габрово и проектиране на 
газоразпределителни мрежи в гр. Шумен и гр. Провадия.  
  
 “Технотерм инженеринг” ООД притежава опит в проектирането и 
изграждането на газоразпределителни мрежи. Посоченият от дружеството опит в 
проектирането и преустройството на горивни системи на природен газ и изграждането 
на котелни системи на природен газ и вътрешнозаводски газопроводи не е предмет на 
оценка съгласно критерия по тази точка. Дружеството не притежава опит в 
експлоатацията на газоразпределителни мрежи. 
 
 “Плевенгаз” ЕАД не притежава опит в проектирането и изграждането на 
газоразпределителни мрежи. Проектирането и изграждането се извършва от едноличния 
собственик на капитала “Овергаз Инк.” АД по силата на сключен договор за лизинг. 
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Кандидатът притежава 6-годишен опит единствено в дейността “Разпределение на 
природен газ”. Дружеството има издадена лицензия за дейността “Разпределение на 
природен газ” на територията на община Левски. На тази територия дружеството 
експлоатира 12 530 л.м. мрежа. Общият брой на потребителите възлиза на 78. 
 
 От гореизложеното се налага изводът, че най-голям опит в изграждането и 
експлоатацията на газоразпределителни мрежи притежава “ЧТК” АД. 
 
 По т. 1.3. Технически и организационни възможности на кандидата за 
изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи.  
 

От представените от кандидатите като приложения към заявленията документи 
за управленската и организационната структура на кандидата, за образованието и 
квалификацията на ръководния му персонал и персонала, ангажиран в изграждането и 
експлоатацията на газоразпределителни мрежи е видно, че: 

 
“ЧТК” АД има създадена организационна структура, достатъчно на брой и 

квалифициран персонал за осъществяването на дейност по разпределение на природен 
газ. Относно техническите възможности на кандидата “ЧТК” АД ще извършва 
изграждане на газоразпределителната мрежа, използвайки подизпълнители, които ще 
бъдат избирани чрез конкурс.   

 
“Технотерм инженеринг” ООД има създадена организационна структура, 

достатъчно на брой и квалифициран персонал за осъществяването на дейност по 
разпределение на природен газ. Дружеството притежава технически възможности за 
самостоятелно изграждане на мрежата.   

 
 “Плевенгаз” ЕАД има създадена огранизационна структура. Дружеството 
използва човешките ресурси на едноличния собственик на капитала “Овергаз Инк.” АД 
на основата на сключени договори. Относно техническите възможности на кандидата 
“Плевенгаз” ЕАД заявява, че изграждането на газоразпределителната мрежа ще се 
осъществява от “Овергаз Инк.” АД на основата на сключен с кандидата договор за 
лизинг. “Овергаз Инк.” АД от своя страна ще използва подизпълнител по договор за 
изграждане, сключен с “Овергаз Инженеринг” АД.  

 
От гореизложеното е видно, че и тримата кандидати притежават технически и 

организационни възможности за изграждане и експлоатация на газоразпределителни 
мрежи.   

 
ІІ. Относно критериите за оценка на предложението за изграждане на 

газоразпределителна мрежа в регион “Мизия” – т. 2: 
 
По т. 2.1. Стойност на инвестициите в съответствие с пазарната ситуация:  
 
“ЧТК” АД предвижда да инвестира 75 400 000 лв. в изграждане и на 566 200 м 

мрежа, която да захранва с природен газ 37 273 потребители с прогнозна максимална 
консумация 187 366 хнм3, достигната през 10–та година. 
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“Технотерм инженеринг” ООД е посочило инвестиции в размер на 70 200 000 
лв. за изграждане на 521 300 м мрежа за 36 030 потребители с консумация 220 158 хнм3, 
достигната през последната година от 20 – годишния период.  

 
“Плевенгаз” ЕАД предвижда да инвестира 77 728 000 лв. в изграждането на     

762 446 м мрежа, която да осигури присъединяването на 66 174 бр. потребители с 
прогнозна максимална консумация 141 183 хнм3, която ще бъдат достигната през 16-та 
година.  

“ЧТК” АД и “Технотерм инженеринг” ООД прогнозират по-голям брой 
присъединени промишлени и обществено-административни потребители и по-малък 
брой битови потребители.  

“ЧТК” АД предвижда три пъти по-голяма стойност на максималната 
консумация от “Плевенгаз” ЕАД. В обществения и битов сектори е предвидена най-
ниска стойност на максималната консумация. 

“Технотерм инженеринг” ООД прогнозира най-голяма обща максимална 
консумация, което е резултат от високата стойност на консумацията в промишления 
сектор. 

“Плевенгаз” ЕАД предвижда най-голяма консумация за битовия сектор и 
присъединяването на най-голям брой битови потребители. При определянето им за 
основа е послужило маркетинговото проучване, извършено в гр. Плевен. В следствие на 
което общият брой на всички потребители надвишава този, заявен от останалите 
кандидати. Дружеството е посочило най-ниска стойност на максималната консумация за 
промишления и най-висока стойност за обществения и битовия сектор. 

 
“Плевенгаз” ЕАД предвижда да изгради най-дълга мрежа при най-ниска 

стойност на прогнозната максимална консумация. При близки стойности на 
инвестициите, най-голяма консумация се предвижда от “Технотерм инженеринг” ООД, 
а най-малка от “Плевенгаз” ЕАД. 

 
От гореизложеното следва, че предложените и от тримата кандидати стойности 

на инвестициите могат да се приемат за съответстващи на пазарната ситуация. 
 
По т. 2. 2. - Цена за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа: 
 
Цените на “ЧТК АД” са определени на база 20-годишно финансово 

предложение и 10-годишна прогноза за консумациите на природен газ. Предложените 
цени са за 6-годишни регулаторни периоди. При прогнозиране на цените кандидатът е 
заложил инфлация върху инвестициите и експлоатационните разходи в размер на 1.5%. 
Заложен е корпоративен данък в размер на 19.5%.  

Предложените от “ЧТК” АД прогнозни цени за разпределение на природен газ по 
групи потребители, които са за 6 годишни периоди, са следните: 

1. За промишлени потребители: 
За първия регулаторен период: 
- с годишна консумация до 10 000 хнм3 - 59.79 лв./хнм3  
- с годишна консумация от 10 000 хнм3 до 25 000 хнм3- не е предвидена 
- с годишна консумация над 25 000 хнм3 - 25.16 лв./хнм3 
За втория регулаторен период: 
- с годишна консумация до 10 000 хнм3 – 61.34лв./хнм3  
- с годишна консумация от 10 000 хнм3 до 25 000 хнм3- не е предвидена 
- с годишна консумация над 25 000 хнм3 – 32.19лв./хнм3 
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За третия регулаторен период: 
- с годишна консумация до 10 000 хнм3 – 58.81лв./хнм3  
- с годишна консумация от 10 000 хнм3 до 25 000 хнм3- не е предвидена 
- с годишна консумация над 25 000 хнм3 – 31.35 лв./хнм3 
За последните две години: 
- с годишна консумация до 10 000 хнм3 - 55.18 лв./хнм3  
- с годишна консумация от 10 000 хнм3 до 25 000 хнм3- не е предвидена 
- с годишна консумация над 25 000 хнм3 - 29.76 лв./хнм3 
2. За обществено - административни и търговски потребители: 
- за първия регулаторен период-180.61 лв./хнм3  
- за втория регулаторен период- 148.49 лв./хнм3 
- за третия регулаторен период- 161.96 лв./хнм3 
- за последните две години- 147.98 лв./ хнм3 
3. За битови потребители: 
- за първия регулаторен период-239.68 лв./ хнм3  
- за втория регулаторен период- 221.75 лв./ хнм3 
- за третия регулаторен период- 196.11 лв./ хнм3 
- за последните две години- 187.09 лв./ хнм3 
В цените не е включен ДДС. 
 
Цените на “Технотерм инженеринг” ООД са определени на база 20-годишно 

финансово предложение и 20-годишна прогноза за консумациите на природен газ. 
Предложените цени са за 6-годишни регулаторни периоди. Не са посочени основни 
ценообразуващи елементи, което не позволява да се проследи начина, по който 
кандидатът е изчислил цените за пренос на природен газ. Не е посочена и методика за 
определяне на очакваната консумация на природен газ по години и групи потребители. 
При прогнозиране на цените кандидатът е заложил инфлация върху инвестициите и 
експлоатационните разходи в размер съответно на 1.5% и 3%. Заложен е корпоративен 
данък в размер на 19.5 %. 

“Технотерм инженеринг” ООД предлага следните прогнозни цени за 
разпределение на природен газ по групи потребители, които са за 6 годишни периоди: 

1. За промишлени потребители: 
- за първия регулаторен период – 49.70 лв./ хнм3 
- за втория  регулаторен период – 51.97 лв./ хнм3 
- за третия регулаторен период – 53.88 лв./ хнм3 
- за четвъртия регулаторен период – 51.63 лв./ хнм3 
2. За обществено - административни и търговски потребители: 
- за първия регулаторен период - 205.57 лв./ хнм3  
- за втория регулаторен период - 162.44 лв./ хнм3 
- за третия регулаторен период - 192.14 лв./ хнм3 
- за последните две години - 180.70 лв./ хнм3 
3. За битови потребители: 
- за първия регулаторен период - 344.61 лв./ хнм3  
- за втория регулаторен период – 345.66 лв./ хнм3 
- за третия регулаторен период – 166.02 лв./ хнм3 
- за последните две години – 165.72 лв./ хнм3 
В цените не е включен ДДС. 
 
Цените на “Плевенгаз” ЕАД са определени на база 20-годишно финансово 

предложение и 20-годишна прогноза за консумациите на природен газ, с пълно 
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описание на ценообразуващите елементи. Посочените от дружеството променливи 
разходи са най–високи, при най–ниска прогнозна консумация. Предложените цени са за 
целия 20–годишен период на предложението. При прогнозиране на цените кандидатът 
не е заложил инфлация върху инвестициите и експлоатационните разходи. Заложен е 
корпоративен данък в размер на 23.5 %, при сега действащ данък от 19.5%. 

“Плевенгаз” ЕАД предлага следните прогнозни цени за разпределение на 
природен газ по групи потребители, които са за 20-годишен период: 

1. За промишлени потребители: 
- за пренос на природен газ по газопреносната мрежа - 8.40 лв./ хнм3; 
- за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа - 66.27 лв./хнм3. 
2. За обществено - административни и търговски потребители: 
- за пренос на природен газ по газопреносната мрежа - 8.40 лв./хнм3; 
- за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа - 96.62 лв./хнм3 
3. За битови потребители: 
- за пренос на природен газ по газопреносната мрежа - 8.40 лв./хнм3; 
- за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа - 178.68 лв./хнм3. 
В цените не е включен ДДС. 
 
От гореизложеното следва, че от тримата кандидати “Плевенгаз” ЕАД предлага 

най–висока цена за пренос на природен газ за промишлените потребители и най–ниска 
цена за пренос на природен газ за обществено–административните потребители.  

При сравнението на цените на “ЧТК” АД и “Технотерм инженеринг” ООД за 
обществено–административните и битови потребители, е видно, че тези на “ЧТК” АД са 
по-ниски.  

 
По т. 2. 3. - Цена за присъединяване към газоразпределителната мрежа: 
 
“ЧТК” АД посочва ценообразуващите елементи, но не и техните стойности. 

“Технотерм инженеринг” ООД и “Плевенгаз” ЕАД са предложили цена за 
присъединяване без да са посочени ценообразуващите елементи.  

Предложението на “ЧТК” АД съответства на изискванията на Наредбата за 
образуване и прилагане на цените и тарифите на природния газ. 

Предложенията на “Плевенгаз” ЕАД и “Технотерм инженеринг” ООД не 
позволяват да се прецени дали цените за присъединяване включват единствено разходи 
по подготовка и включване на газопроводното отклонение към ГРМ 
(газоразпределителна мрежа), така както изрично предвижда чл. 35 от Наредбата за 
образуване и прилагане на цените и тарифите на природния газ.  

 
“ЧТК” АД заявява следните прогнозни цени за присъединяване към ГРМ с 

максимална часова консумация (МЧК): 
1. За промишлени потребители : 
- до 400 м3/ч.- 2 595 лв. 
- от 400 до 2 000 м3/ч.- 3 352 лв. 
- от 2 000 до 5 000 м3/ч.- 4 315 лв. 
2. За обществено - административни и търговски потребители: 
- до 70 м3/ч.- 910 лв. 
- от 70 до 400 м3/ч.- 1 361 лв. 
- от 400 до 1 000 м3/ч.- 1 396 лв. 
3. За битови потребители – 300 лв. 
В цените не е включен ДДС. 
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“Технотерм инженеринг” ООД заявява следните прогнозни цени за 

присъединяване към ГРМ: 
1. за промишлени потребители – 3 500 лв. 
2. за обществено - административни и търговски потребители - 1 400 лв. 
3. за битови потребители – 400 лв. 
В цените не е включен ДДС. 
 
“Плевенгаз” ЕАД заявява следните прогнозни цени за присъединяване към 

ГРМ: 
1. за промишлени потребители - 2 447 лв./ потребител 
2. за обществено - административни потребители - 1 179 лв./ потребител 
3. За битови потребители – 145 лв./ потребител 
В цените не е включен ДДС. 
 
От гореизложеното следва, че от тримата кандидати “Плевенгаз” ЕАД предлага 

най–ниски цени за присъединяване за промишлените и битови потребители. “ЧТК” АД 
предлага по-ниски цени за присъединяване на обществено-административни 
потребители от “Технотерм инженеринг” ООД. 

 
По т. 2. 4. – Бизнес план за изграждане на газоразпределителната мрежа в 

региона: 
 
При оценката на този критерий са взети предвид следните елементи: 
- маркетингово проучване и методика за определяне на максималните 

консумации по групи потребители и срокове за достигането им; 
- схеми за газификация; 
- график за изграждане на ГРМ и дължина на мрежата. 
 
Относно маркетинговото проучване и методиката за определяне на 

максималните консумации по групи потребители и срокове за достигането им: 
 
“ЧТК” АД и “Технотерм инженеринг” ООД са представили резултатите от 

маркетинговото си проучване, но няма представена методика.   
“Плевенгаз” ЕАД е представило маркетингово проучване на регион “Мизия” и 

методика за определяне на очакваната консумация на природен газ по години и 
максималната консумация по групи потребители. 

 
Относно схемите за газификация: 
 
“ЧТК” АД е представило детайлни схеми за газификация на региона по отделни 

общини. 
“Плевенгаз” ЕАД е представило обобщена карта на региона, но не е приложило 

схеми за газификация по общини. 
Представените от “Технотерм инженеринг” ООД схеми за газификация по 

общини, не съдържат необходимата техническа информация. 
 
Относно графика за изграждане на ГРМ и дължина на мрежата: 
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Най-кратък срок за изграждане на мрежата предвижда “ЧТК” АД (до 2013 г.). 
Най-дълъг срок за изграждане предвижда “Плевенгаз” ЕАД (до 2019 г.).  

 
“ЧТК” АД предвижда да изгради 566 200 м. газоразпределителна мрежа. В 

представената схема за газификация в предложението на “ЧТК” АД се предвижда 
изграждане на междуселищна мрежа с дължина 577 350 м. и годишна консумация         
59 029 хнм3, които не са посочени във финансовото предложение и в графика за 
строителство. 

“Технотерм инженеринг” ООД прогнозира да изгради мрежа с дължина         
521 300 м.  

“Плевенгаз” ЕАД предвижда да изгради 762 446 м., тъй като прогнозира 
газификацията на най-голям брой населени места. 

В техническата част на предложението, представено от “Плевенгаз” ЕАД, е 
налице несъответствие между предвидените дължини на газопроводите, посочени в 
отделните таблици, представящи графика на строителство. Налице е и несъответствие 
между началната дата на строителство на ГРМ, отразена в графика на строителство и 
инвестиционния план. 

 
От горното следва, че бизнес плановете на “ЧТК” АД и “Плевенгаз” ЕАД са по-

добре разработени от този на “Технотерм инженеринг” ООД. 
 
По т. 2.5. Използване на местни ресурси при изграждане на 

газоразпределителната мрежа: 
Във връзка с използването на местни ресурси кандидатите предвиждат 

използването на местна работна ръка при изграждането и експлоатацията на 
газоразпределителни мрежи.  

“ЧТК” АД предвижда ангажирането на най-голям брой работна ръка 300 – 450 
души. 

“Технотерм инженеринг” ООД предвижда броят на заетите лица да бъде 150 – 
200 души.  

“Плевенгаз” ЕАД е посочило, че ще използва местна работна ръка при 
изграждането и експлоатацията на газоразпределителна мрежа, но не са посочени 
конкретни цифри. 
 

След самостоятелна преценка на обстоятелствата и фактите и направените от 
заявителите предложения ДКЕР извърши следното класиране на кандидатите в търга за 
определяне на инвеститор за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на 
територията на регион “Мизия”: 

 
На първо място: “Черноморска технологична компания” АД; 
 
На второ място: “Плевенгаз” ЕАД; 
 
На трето място: “Технотерм инженеринг” ООД. 

 
От изложеното класиране за спечелил търга кандидат следва да се определи 

“Черноморска технологична компания” АД. 
 
 “Черноморска технологична компания” АД в заявлението си е направило искане 
за издаване на лицензия за дейност “Разпределение на природен газ”. Срокът на 
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лицензията, за който дружеството кандидатства, е максимално допустимият по Закона 
за енергетиката - 35 години. Заявителят е обосновал срока с обема на работата, 
началният етап на газификация в региона, влагането на големи инвестиции и слабите 
финансови възможности на населението. ДКЕР приема, така изложените от заявителя 
аргументи, като счита, че издаването на лицензия за максимално допустимия по закон 
срок се налага и с оглед: 

- обстоятелството, че става въпрос за газификацията на голяма по територия и 
население територия, а именно, на един регион;  

- газификацията на региона е инфраструктурен проект с дълъг срок на реализация и 
възвръщаемост на инвестициите; 

- липсата на традиции за ползване на природен газ в региона, което означава, че не 
могат да се очакват бързи темпове на развитие.  

 
 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 49, ал. 3 от Закона за енергетиката 
(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.) и §14 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за енергетиката във връзка с чл. 38, чл. 40 и чл. 41 от Наредбата за 
условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на 
дейности в енергетиката (обн. ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. бр. 81 от 2000 г.),  
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Класира кандидатите в търга за определяне на инвеститор за изграждане 
на нова газоразпределителна мрежа на територията на регион “Мизия”, както 
следва: 

 
На първо място: “Черноморска технологична компания” АД  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, ул. “ЦАР 

СИМЕОН І” №25, данъчен номер 1033000150, БУЛСТАТ 813101815, регистрирано с 
решение №4175 от 13.07.1993 г. по ф.д. №4175 /1993 г. по описа на Варненския окръжен 
съд, партида 47, том 31, стр. 188. 

 
На второ място: “Плевенгаз” ЕАД  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Плевен, ул. 

“Страцин” №38, данъчен номер 1153018878, БУЛСТАТ 114087258, регистрирано с 
решение №1688 по ф.д. №1688/1997 г. по описа на Плевенския окръжен съд, партида 
1261, том 25, стр. 62. 

 
На трето място: “Технотерм инженеринг” ООД  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. 

“Резбарска” №7, данъчен номер 1225000111, БУЛСТАТ 121102372, регистрирано с 
решение №1 от 09.03.1989 г. по ф.д. №52/1989 г. по описа на Софийски градски съд, 
партида 9528, том 139, стр. 66. 

 



ІІ. Определя за лице, спечелило търга за определяне на инвеститор за 
изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на регион 
“Мизия”, “Черноморска технологична компания” АД  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, ул. “ЦАР 
СИМЕОН І” №25, данъчен номер 1033000150, БУЛСТАТ 813101815, регистрирано с 
решение №4175 от 13.07.1993 г. по ф.д. №4175 /1993 г. по описа на Варненския окръжен 
съд, партида 47, том 31, стр. 188. 

 
ІІІ. Издава лицензия за дейността “Разпределение на природен газ” на 

територията на регион “Мизия” за срок от 35 (тридесет и пет) години на 
“Черноморска технологична компания” АД  

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, ул. “ЦАР 
СИМЕОН І” №25, данъчен номер 1033000150, БУЛСТАТ 813101815, регистрирано с 
решение №4175 от 13.07.1993 г. по ф.д. №4175/1993 г. по описа на Варненския окръжен 
съд, партида 47, том 31, стр. 188. 

 
 ІV. Задържа гаранциите за участие в търга, представени от кандидатите, до 
влизане на настоящото решение в сила. На лицето, спечелило търга, гаранцията се 
задържа до издаване на лицензията.  
 
 На кандидатите в търга да се изпратят писмени уведомления за настоящото 
решение. 
 

Решението да се обнародва в Държавен вестник. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок от неговото обнародване. 
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